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Správa o činnosti pedagogického klubu
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11. Manažérske zbrnutie
kl‘účové slová:matematická a prírodovedná gramotnosť, formatívnc, priebežné, sumatívne
hodnotenie, nové metódy hodnotenie —KWL - metakognícia, T-karta, Frayerov

model, sebahodnotiaca kaita, karta zrnapovania procesu, predikčná karta.

Krátka anotáeia: Formatívne hodnotenie ako jeden z trendov novodobého hodnotenie žiakovje
vlastnc opisná spätná väzba, ktoré zdórazňuje ciele dosiahnuté žiakom.Clenovia klubu rozoberali
rnedzi sebou spósoby hodnotenia žiakov.

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:

4 Otvorenie zasadnutia klubu.

Otvorenie aktuálneho stretnutia členov klubu a oboznámenie sa s ciel‘om a programom
stretnutia.

4 Program stretnutia:
Témou stretnutia pedagogického klubu je Formatívne hodnotenie v prírodovedných

predmetoch

Vedúca klubu privítala členov na zasadnutí a oboznámila ich s témou stretnutia.
Hlavným bodom stretnutia bob zavedenie pojmu - formatívne hodnotenie, akojedného
z najúčinnejších postupov, vedúcich k efektívnemu vzdelávaniu žiakov z dóvodu, že:

4 Učitel‘ neporovnáva žiakov medzi sebou
4 Žiak má možnosť zažiť spokojnosf z vykonanej práce
4 Žiak tak rozvíja svoje kompetencie k učeniu
4 Žiak komunikuje s ostatnými žiakmi a učitel‘mi



4 Žiak získava spätnú väzbu, na čom má ešte popracovat‘
(metakognícia a autoregulované učenie)

4 Ziakje zodpovedný za učenia

Ukážky nástrojov formatívneho učenia s aplikáciami na konkrétne témy v predmete chémia:

4 Sebahodnotiaca karta ( Kyseliny)
4 Freyerov model ( Alkalické kovy)
4 KWL metakognícia (Vodík)

KWLje čitatel‘ská stratégia, ktorá podporuje aktívne učenie sa a dá sa implementovat‘ aj do tradične
orientovaného vysvet!‘ovania učiva. KWL metóda podporuje kritické myslenie a interakciu žiak
učitel‘.

Použitie stratégie KWL: Žiaci konštruujú tabuľkus ‚romi st4cami, ktoré vypÍňajúpred a počas
čítania. Pred čitaním si obnovujú doterajšie vedomosti o téme, Ivona tzv. vlastný tezaurus. Potom 16
formulujú otázky, čo by ešte o téme cheeli vedle“ a vpniebehu čítania apo prečítaní zosumanizujú nové
vec~ ktoré sa dozvedeli (naučili Sa)

Čo o tejto téme viem? Čo by som o tejto téme chce! Čo som sa z článku naučil/a?
(vyplní žiakpred čitaním,) vedieť viac? (vyplní žiakpo prečítaní

(vyplní žiakpred čítaním,) materiálu)

Hodnotenie žiakov:
. využívat‘ slovné hodnotenie a hodnotenie známkou,
• žiakje hodnotený podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu,
• slovným hodnotením zohl‘adňovať vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu,
soc. správanie a rečové zručnosti,
• viest‘ žiakov k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov.

Typy hodnotenia:
•Formatívne hodnotenie: o spätná väzba na ziskavanie informácií ako sa žiaci uěia, na odhalenie
nedostatkov, chýb, ťažkostí v práci žiaka a ponúkne radu, poznanie zamerané na zlepšenie
budúcich výkonov.
•Priebežné hodnotenie: o previerky, ústne odpovede.
•Sumatívne hodnotenie: o štvrťročné testy, vstupný a výstupný test, polročný test.

13. Závery aodporúčania:

Odporúčania, ktoré vyplynuli z diskusie členov klubu :

4 Predpokladom objektívneho hodnotenia a klasifikácie — poznanie individuálnych
osobitostí (učitel‘ má vedieť že žiakje — napr. trémista, zajakáva sa, mimoriadne citlivý,
chýbal pre chorobu).

4 Učitel‘ by mal vytvorit‘ v triede dobrú atmosféru (klímu) — minimalizovat‘ stres, strach,
krátky rozhovor.



4 Vo väčšej micro používat‘ formatívne hodnotenie.

4 Výkon žiaka má učitel‘ pri skúšaní nielen klasifikovat‘, ale nahlas slovne hodnotit‘ prod
triodou, povedať žiakovi, ako má zlepšiť výsledok, vyvarovat‘ sa chýb, nedostatkov —

pomóže to žiakom rozvinúť v nich schopnosť sebakontroly a sebahodnotenia.
4 Hodnotenie by malo působit‘ na žiaka povzbudivo, orientovat‘ sa na kladné stránky jeho

osobnosti, učiteľ má prihliadať na vývin žiaka a jeho predchádzajúcc výkony
4 So žiakmi je potrebné uskutočňovať reflexiu a využívat‘ k tomu otázky typu Čo a Prečo?
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